
KU
CH
NI
A



Pomożemy odnaleźć się Państwa Pracownikom
w gąszczu kuchennych szafek i stołówkowych zawiłości.

  
Przygotujemy pasujące do wnętrza oraz komunikacji wizualnej firmy 

projekty: naklejek, tablic, tabliczek informacyjnych oraz mapek,
które usprawnią lokalizację odpowiednich sprzętów, naczyń 

czy produktów żywnościowych.

Na kolejnych stronach znajdą Państwo wybrane przykłady
wykonanych przez nas projektów.



Naklejki do kuchni

FREEZER

DISHWASHER



Naklejki do kuchni cd.

APPLE MULTIFRUIT 

FriDge MiCrOwaVes KiTCheN 
sTOrage



ALERGENY | ALLERGENS

(3) jaja | eggs 

(8) orzechy (migdał, orzech laskowy, włoski, 
nerkowiec, brazylijski, pekan, pistacja, 
makadamia)  
nuts (almonds, hazelnuts, walnuts, cashews, 
brazil nuts, pistachio nuts, macadamia)   

(2) skorupiaki | crustaceans 

(1) zboża zawierające gluten 
(pszenica, żyto, jęczmień,  
owies, kamut, orkisz)  
cereals containing gluten (wheat, 
rye, barley, oats, kamut, spelled) 

(7) mleko | milk 

(4) ryby | fish

(5) orzeszki (ziemne, arachidowe) 
peanuts

(6) nasiona soi | soya beans

(9) seler | celery

(10) gorczyca | mustard seeds

(11) ziarna sezamu | sezame seeds

(12) SO2 dwutllenek siarki (pow 10 mg/kg 
lub 10 mg/l w przeliczeniu na SO2)  
SO2 sulphur dioxide (in excess of 10 mg/kg 
or 10 mg/l expressed as SO2

(13) łubin| lupine

(14) mięczaki| molluscs

Tablica alergenów



napkins

save paper
save trees
save the planet

Waiting for the interview?

GRAB 
SOME 
COFFEE

GRAB 
SOME 
TEA

STAFF 
PRIVATE 
FOOD

USE PROTECTIVE 
GLOVES

FRIDGE TO BE USED
FOR BABY MILK ONLY

Naklejki do kuchni/stołówki



Mapa stołówki

RECEPTION DESK

TILLS

RIGHT SERVICE LINE

LEFT SERVICE LINE

TRAYS RETURN 

WASTE AREA

Restaurant’s 
entrance 

Topaz Building ground floor



Naklejki na lodówkę i zmywarkę

RETURN THE 
MILK TO  
THE FRIDGE  
after each use!

DISHWASHER 
IS TURNED ON

PLEASE DO 
NOT OPEN 

BOX WITH SLICED FRESH LEMON
PUT IT BACK TO THE FRIDGE AFTER USING. 
THANKS FOR COOPERATION!



Tabliczki

Prosimy nie wkładać 
KUBKÓW Z FUSAMI Z KAWY 
do zmywarki.

Please don’t put 
CUPS WITH 
COFFEE GROUNDS
into the 
dishwasher.

DIRTY DISHES IN SINK

Please...

Do not 
leave

Prosimy nie wkładać 
KUBKÓW Z FUSAMI Z KAWY 
do zmywarki.

Please don’t put 
CUPS WITH 
COFFEE GROUNDS
into the 
dishwasher.

Prosimy nie wkładać 
KUBKÓW Z FUSAMI Z KAWY 
do zmywarki.

Please don’t put 
CUPS WITH 
COFFEE GROUNDS
into the 
dishwasher.


